
 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก : สนามบินสุวรรณภูมิฯ - สนามบินฟุกโุอกะ 
11 เม.ย. 62 
 

20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ระหวา่งหมายเลข  2-
3 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย ระหว่างแถว C-D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษทัฯ พร้อมไกด์คอยให้การ
ตอ้นรับและอานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระสาหรับผูเ้ดินทาง 

23.45 น.  บินตรงสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เกาะควิชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG-648 
 

วนัที่สอง : สนามบินฟุกโุอกะ - คติะควิชู - ท่าเรือโมจิโกะ เรโทร - จังหวดัยามากจุิ 
12 เม.ย. 62  ถ า้หินปูนอากโิยชิโด - ยูดะ ออนเซน 
  

08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ เกาะควิชู ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย 
ต้อนรับท่านสู่ เมืองฟุกุโอกะ เป็นเขตเมืองหลักในภูมิภาคคิวชู เป็นศูนยก์ลางทางการค้า การเมือง 

เศรษฐกิจ วฒันธรรม และแฟชัน่ของเกาะคิวชู นอกจากน้ีในปีค.ศ.2013 ฟุกุโอกะยงัไดรั้บการจดั อนัดบั

วา่เป็นเมืองน่าอยูอ่นัดบั 12 ของโลก จากนิตยสาร MONOCLE อีกดว้ย 

 

น าท่านสู่ ท่าเรือโมจิโกะ เรโทร จุดเช่ือมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะใหญ่ฮอนชู อดีตเคยเป็นท่าเรือ

ส าคญัท่ีใชใ้นการติดต่อค้าขายกบันานาชาติในช่วง ค.ศ. 1900  ที่น่ีจึงไดรั้บวฒันธรรมอนัหลากหลาย

จากชาติตะวนัตก ท าให้อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างออกมาในสไตลย์โุรป และนอกจากน้ี ในอดีตท่ีน่ียงัเคย

เป็นสถานที่พกัตากอากาศของ อลัเบิร์ต ไอน์สไตล ์นกัวทิยาศาสตร์ช่ือดงัระดบัโลกอีกดว้ย โดยปัจจุบนั

ไดมี้การดดัแปลงอาคาร Old Moji Mitsui Club สถานท่ีพกัแรมท่ีไอน์สไตลแ์ละภรรยาเคยพกัระวา่งการ 



 

 

พกัผ่อนท่ีประเทศญ่ีปุ่น ให้กลายเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงส่ิงของ เคร่ืองใช้ เฟอร์นิเจอร์ โดยยงัคงสภาพ

เหมือนตอนท่ีทั้ง 2 คนเคยพกัอยู่ ปัจจุบนั บริเวณ ท่าเรือโมจิโกะ พอร์ท แห่งน้ี ได้กลายเป็นสถานที่

พกัผ่อน และจุดนัดพบยอดนิยมของชาวคิตะคิวชู เน่ืองจากมีทศันียภาพที่สวยงาม ร้านคา้ ร้านอาหาร 

มากมาย  

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานอากิโยชิ ชม ถ ้าหินปูนอากิโยชิโด (AKIYOSHIDO CAVE) ที่มี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเซียตะวนัออก ถ ้ าหินปูนน้ีมีความยาวรวม 9 กิโลเมตร แต่เปิดให้เข้าชมเพียง 1 

กิโลเมตรแรกเท่านั้น อากาศขา้งในถ ้ าจะมีอุณหภูมิ 17 องศา

ตลอดทั้งปี ฤดูหนาวจะไม่หนาวไปกว่าน้ี และฤดูร้อนก็จะไม่

ร้อนไปกว่าน้ีเช่นกนั ท าให้คุณรู้สึกสบายตลอดทั้งปี ตวัถ ้ าอยู่

ลงไปในชั้นใตดิ้นถึง 100 เมตร ภายในถ ้ าไดมี้การท าทางเดิน

ไว้อย่างดี มีไฟส่องสว่างตลอดทางเดิน สามารถให้ท่าน

เพลิดเพลินกบัการชมความงามของหินงอกหินยอ้ย ท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติ ตลอดเส้นทางได้อย่างปลอดภยั โดยไฮไลท์

ของที่น่ี อยู่ท่ีจุดชมหินยอ้ยสีทองท่ีมีลกัษณะแบนราบเหมือน

จานเรียงตัวเป็นชั้น สูงถึง 15 เมตร และหินยอ้ยไซส์ยกัษ์ที่

ทอดตวัลงมาจากเพดานถ ้ าตามธรรมชาติ ท่านสามารถเห็นได้
ตลอดทางเดิน อาทิ บึงหินปูน หินยอ้ยรูปทรงต่างๆ ช่ืนชมบรรยากาศ พร้อมทั้งด่ืมด ่ากบัความงดงามท่ี

ธรรมชาติสรรคส์ร้างข้ึน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั  

อิสระท่านผ่อนคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทางตลอดทั้งวนัดว้ยการอาบน ้ าแร่ “ออนเซน”  ธรรมชาติ

เพือ่สุขภาพสไตลญ่ี์ปุ่นแทซ่ึ้งมีบริการท่านภายในโรงแรม โดยชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติมีส่วน

ช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่อีกดว้ย  



 
 

 

 
 

 

พักที่ NEW TANAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
โรงแรมระดบั 4.5  ดาว (BRONZE GRADE) ท่ามกลางบรรยากาศอนัเงยีบสงบ  

พรอ้มดว้ยบ่อออนเซนทัง้ในร่ม และกลางแจง้ WI-FI บริการบริเวณลอ๊บบี้ เป็นตน้ 

ขอ้มูลอา้งองิจาก WWW.JAPANICAN.COM 

  

 

วนัที่สาม : วดัรูริโคจิ - เมืองอวิาคุนิ - สะพานคนิไตเคยีว - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ 
13 เม.ย. 62 จังหวดัฮิโรชิม่า 
   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่านสู่ วัดรูริโคจิ วดัของศาสนาพุทธในเมืองยามากุจิ สร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1442  สถานท่ีตั้ งของเจดีย ์5 ชั้น 1 ใน 3 เจดียท์ี่
ยิ่งใหญ่ และสวยงามที่สุดในญ่ีปุ่ น และยงัไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น
สมบติัของชาติอีกดว้ย  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาคุนิ น าท่านชม สะพานคินไตเคียว สะพานไมโ้บราณแบบญ่ีปุ่นท่ีได้ช่ือว่า
เป็นสะพานที่สวยติดอันดับหน่ึงในสามของสะพานที่สวยที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น  สร้างจากไม้เป็น
สะพาน 5 โคง้ ทอดขา้มแม่น้านิชิกิไปยงัปราสาทอิวะคุนิ ท่ีตั้ งอยู่บนยอดเขาอีกดา้นหน่ึงของแม่น ้ า ตวั

สะพานมีความยาว 193 เมตร กวา้ง 5 เมตร วงโคง้บนสุดอยูสู่งจากแม่น ้ า 
12 เมตร ส่ิงท่ีน่าประหลาดใจก็คือตวัสะพานยดึติดกนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู
แมแ้ต่ตวัเดียวซ่ึงนับเป็นเทคนิคของช่างไมโ้บราณท่ีใชก้ารตอกล่ิมแทน
การใช้ตะปู จนกระทัง่ในปีค.ศ. 1950 สะพานแห่งน้ีถูกพายุไต้ฝุ่ นพดั
ถล่มอย่างรุนแรงซ่ึงในระหว่างนั้น ญ่ีปุ่ นยงัคงอยู่ในช่วงสงครามส่งผล
ให้การบ ารุงรักษาสมบติัที่ส าคัญทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมถูก

ละเลยไป สะพานแห่งน้ีจึงไม่มีการซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน จนชาวบา้นจึงได้เร่ิมท าการฟ้ืนฟู
สะพานท่ีเป็นหัวใจของเมืองข้ึนอีกคร้ัง อิสระท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 



 

 

จากนั้น น าท่าน น่ังเรือเฟอร์ร่ี เพือ่ขา้มฟากไปยงั เกาะมิยาจิม่า สถานท่ีตั้งของภูเขาไมเซน (Maisen) ยอด

เขาสูงซ่ึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับคนทอ้งถ่ิน น าท่านสักการะ

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของ

ประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่กลางทะเลจนดูเหมือนลอยอยู่ในน ้ า

ในช่วงท่ีน ้ าข้ึน จนไดรั้บเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของทศันียภาพที่งดงามที่สุดในญ่ีปุ่ น และไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมอีกดว้ย โดยศาลเจา้เก่าแก่แห่งน้ีสร้าง
ข้ึนคร้ังแรกในศตวรรษท่ี 6 ในส่วนของศาลเจา้จะประกอบไปดว้ยหลายอาคาร เช่น อาคารภาวนา อาคาร

หลกั และโรงละครโน ซ่ึงจะเช่ือมต่อกนัดว้ยทางระเบียงทางเดินท่ีมีเสาดา้นล่างอยูใ่นทะเล  

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA หรือเทียบเท่า 

โรงแรมระดบั 4 ดาว (BRONZE GRADE) พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั  

อาทิ WI-FI บริการบริเวณลอ๊บบี้ รา้นอาหาร ใกลส้ถานรีถไฟ เป็นตน้ 

ขอ้มูลอา้งองิจาก WWW.JAPANICAN.COM 

 

 

วนัที่ส่ี : จังหวดัชิมาเนะ - ศาลเจ้าอซุิโมะ - สวนนกมัตสึเอะ - จังหวดัทตโตริ   
14 เม.ย. 62 
  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิซุโมะ ศาลเจ้าท่ีเก่าแก่ และมีความส าคัญที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น ไม่มีการ

บนัทึกอยา่งแน่ชดัว่าสร้างข้ึน เม่ือใด แต่ถือวา่เป็นศาลเจา้ท่ีมีอยูใ่นช่วงตน้ 700 ปีก่อนคริสตศ์กัราช โดย

มีบทความพดูถึงศาลเจา้แห่งน้ีในพงศาวดารและ ต านานเร่ืองเล่าของชาวญ่ีปุ่นดว้ย อิซุโมะ ปกครองโดย

ตระกูลท่ีมีอิทธิพลในช่วงก่อนประวติัศาสตร์ และเป็นภูมิภาคที่มี บทบาทส าคัญในประเทศญ่ีปุ่ น        

 

เทพเจา้ท่ีประดิษฐานอยู ่ณ ศาลเจา้อิซุโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ ตามต านานที ่กล่าวขานกนั

มานาน โอคุนินุซึ คือ ผูส้ร้างพื้นท่ีประเทศญ่ีปุ่น และปกครองโดยอิซุโมะ นอกจากน้ียงัถือเป็นเทพ
เจา้ของ ความสัมพนัธ์ และการสมรสอนัดีอีกดว้ย ศาลเจา้แห่งน้ีจึงมีช่ือเสียงในเร่ืองการขอพรเก่ียวกบั

ความรัก และ ความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ สวนนกมัตสึเอะ สวนนกท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นโดยมีทั้งสวนนก และสวนดอกไม ้ดอก
โบตัน๋ท่ีผลิดอกสวยงามตลอดทั้งปี เรือนกระจกจดัแต่งเป็นระบบนิเวศน์
ของธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่านสามารถเขา้ชมได้อย่างใกลชิ้ดกับบรรดา
นกต่างๆ เช่น นกอีมู นกแกว้ นกกระยาง เพนกวิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
สามารถชมขบวนพาเหรด นกเพนกวิน โชว์นกฮูก และ โชว์อ่ืนๆอีก
มากมาย โดยสามารถให้อาหารได้ส่วนท่ีเป็นบึงใหญ่ก็จะได้พบกบัเป็ด 
ห่าน หงส์ และนกน ้ านานาชนิด นอกจากน้ียงัมีโซนกลางแจง้ท่ีไวแ้สดง

โชวก์ารฝึกเหยี่ยว นกอินทรี และนกฮูกภายในสวนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของ
ทะเลสาบชิจิท่ีกวา้งใหญ่ มองไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาอีกดว้ย 
 
 
 
 
 



 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองทตโตริ ตั้ งอยู่ในภูมิภาคชูโกกุ จงัหวดัท่ีอุดมไปดว้ยธรรมชาติอนังดงาม 
ทศันียภาพของชายฝ่ังทะเลท่ียาวสุดลูกหูลูกตา ยอดเขาสูงและทะเลทรายกวา้งใหญ่อลงัการ และยงัมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์มาอย่างยาวนาน ในอดีตนั้นเคยเป็นสมรภูมิสงครามและเมืองปราสาทท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของเขตซันอิน นอกจากน้ีทตโตริยงัเป็นบา้นเกิดของการ์ตูนเร่ือง ยอดนักสืบจ๋ิวโคนัน และ 
อสูรน้อยคทิาโร่ การ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก TOTTORI NEW OTANI HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมระดบั 4 ดาว (BRONZE GRADE) พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 

อาทิ WI-FI บริการบริเวณลอ๊บบี้ ใกลส้ถานรีถไฟ เป็นตน้ 

ขอ้มูลอา้งองิจาก WWW.JAPANICAN.COM  
 

วนัที่ห้า : เนินทรายทตโตริ - พพิธิภณัฑ์ทรายทตโตริ - โกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์ 
15 เม.ย. 62  
  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านสู่ เนินทรายทตโตริ เนินทรายขนาดใหญ่ และมีช่ือเสียงมากที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น มีความกวา้ง 2 
กิโลเมตร ยาว 16 กิโลเมตร และสูง 50 เมตร ตั้งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติซานินไคกนั  เนินทราย
แห่งน้ีใช้เวลาก่อตัวกว่าพนัปีจากทรายบริเวณแม่น ้ าเซนไดกาวะถูกชะล้างออกไปสู่ทะเลแล้วถูก
กระแสน ้ าในมหาสมุทรพดัพามาสะสมไปอยู่ตามแนวชายฝ่ังทีละน้อยจนเกิดเป็นเนินทรายในท่ีสุด 
ปัจจุบนักระแสน ้าและลมยงัคงพดัเขา้ชายฝ่ังอยา่งต่อเน่ืองท าให้เนินทรายแห่งน้ีมีภูมิทศัน์ที่เปล่ียนแปลง
ไปทุกคร้ังท่ีมาเยือน บริเวณเนินทรายแห่งน้ีมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ การข่ีอูฐหรือนั่งรถม้า
เพื่อชมทิวทศัน์ของเนินทราย, เคร่ืองร่อนพาราไกลเดอร์, แซนด์บอร์ด เป็นตน้ (ค่าธรรมเนียมกิจกรรม
ต่างๆไม่รวมในอัตราค่าบริการ) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมความสวยงามทางธรรมชาติของเนิน
ทรายซ่ึงเม่ือโดนแสงอาทิตยจ์ะเกิดประกายวบิวบัและถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 



 
จากนั้นพาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทรายทตโตริ (TOTTORI SAND DUNE ART MUSEUM)  จดัแสดง

ประติมากรรมทรายขนาดใหญ่สร้างโดยศิลปินจากทัว่โลก ก่อนหน้าน้ีได้มีการจัดนิทรรศการทราย

ชัว่คราวท่ีกลางแจง้ แต่ในปีค.ศ. 2012 พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีก็ไดย้า้ยเขา้ไปอยูใ่นอาคารถาวร โดยนิทรรศการ

จะสลบัสับเปล่ียนไปทุกๆปี ในแต่ละปีก็จะมีธีมงานเป็นภูมิภาค หรือประเทศอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั โดยจดั

แสดงเป็นคร้ังท่ี12 ในปีน้ี ภายใตช่ื้อการแสดง “Travel Around the World in Sand/ South Asia” อิสระ

ท่านเพลิดเพลินชมความงามของศิลปะทรายแห่งน้ี  

 

 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ โกเบ เมืองหลวงของจงัหวดัเฮียวโกะ หน่ึงในสิบจงัหวดัใหญ่ของญ่ีปุ่น 
ตวัเมืองโกเบเองตั้งอยู่ระหว่างทะเล และเทือกเขาร็อกโกะ จึงมีบรรยากาศท่ีสวยงามมีนักท่องเท่ียวทั้ง
จากในและนอกประเทศมาเยือนเป็นจ านวนมาก ท่าเรือน ้ าลึกของโกเบนบัเป็นหน่ึงในจ านวนท่าเรือของ
ญ่ีปุ่นท่ีเปิดท าการคา้กบัต่างประเทศใน สมยัตน้ๆ เมืองโกเบใน ปัจจุบนัยงัคงความงามทั้งในฐานะของ
เมืองท่าเก่าแก่และปัจจุบนัไว ้และถึงแมจ้ะไดรั้บความ
เสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน ค.ศ. 
1995 ก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน โกเบก็สามารถฟ้ืนฟู
ตนเองกลบั มาสวยงามมีเสน่ห์เช่นในอดีตไดอี้กคร้ังหน่ึง  
พาท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์  แหล่งช้อปป้ิง และแหล่ง
บนัเทิงริมน ้ าของบริเวณท่าเรือโกเบท่ีเพรียบพร้อมไป
ดว้ยสถานท่ีชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร คาเฟ่ ภตัตาคารต่างๆ พพิธิภณัฑ ์รวมไปถึงจุดชมววิสุด
แสนโรแมนติกซ่ึงเป็นสถานท่ียอดฮิตของหนุ่มสาวเมืองโกเบที่เราสามารถชมความงดงามของเมืองและ
มีโกเบ พอร์ท ทาวเ์วอร์เป็นฉากหลงั 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 



ที่พัก KOBE MERIKEN PARK ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
โรงแรมระดบั 4 ดาว (BRONZE GRADE) ครบครนัดว้ยสิง่อ านวยความสะดวก 

อาทิ WI-FI บริการบริเวณลอ๊บบี้และหอ้งพกั รา้นอาหาร อกีท ัง้เดินทางสะดวก เป็นตน้ 

ขอ้มูลอา้งองิจาก WWW.JAPANICAN.COM 

 

 

 

วนัที่หก : โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - สนามบินคนัไซ - กรุงเทพฯ  
16 เม.ย. 62 *** อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย *** 
  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจากโตเกียว
ถือเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและการขนส่งทางเรือของประเทศ
ญ่ีปุ่ น รวมถึงเคยมีความส าคญัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ของ
ญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ทั้งยงัคงรักษาเอกลกัษณ์เก่าแก่ไวไ้ดอ้ย่างกลมกลืน
ในขณะที่อีกด้านมีการเร่งฟ้ืนฟูพฒันาในฐานะเมืองเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เขา้สู่ ย่านชินไซบาชิ  ถนนสาย ช้
อปป้ิงท่ีโด่งดงัท่ีสุดและเป็นหน่ึงในถนนชอ้ปป้ิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้ แหล่งรวมสินคา้แบรนด์
เนม ภายในยา่นน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยัและสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับ
เด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสีและย่านบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมี
ร้านอาหารทะเลท่ีข้ึนช่ือมากมายหลากหลาย อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัสัญลกัษณ์เด่นของ
ยา่นน้ีคือตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง  

  
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ 
17.35 น.    เดินทางออกจาก สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG-673 
21.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

 
 
 

ขอขอบคุณ 
 

 



 

***อตัราค่าบริการต่อท่าน** 

 

** ราคาทัวร์ส าหรับผู้ร่วมเดินทาง 30ท่าน ขึน้ไป ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดนิทางไม่ครบตามจ านวน 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เล่ือนวนัเดนิทาง หรือยกเลิกการเดินทาง  ** 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
➢ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินไทย (ตัว๋กรุ๊ป) สามารถสะสมไมลไ์ด ้50% 
➢ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ ามนัและประกนัภยั เป็นไปตามเง่ือนไขที่สายการบินก าหนด  
➢ บริการน ้ าด่ืม วนัละ  1 ขวดต่อท่าน 
➢ บริการสณัญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหวา่งการเดินทาง 
➢ ค่าที่พกั หอ้งละ 2  ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
➢ ค่าอาหาร  ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
➢ ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  
➢ ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน ส าหรับผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 1 

ปีข้ึนไป และสูงสุดไม่เกิน 75 ปี 
- กรณีประสบอุบติัเหตุไดรั้บบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวติ จ านวนเงินทุนประกนัสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
-  กรณีประสบอุบติัเหตุถึงแก่ชีวติ จ านวนเงินทุนประกนัสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
- กรณีผูเ้ดินทางอายุต ่ากว่า 1 ปี หรือสูงกว่า 75 ปี ประสงค์จะท าประกนัการเดินทางสามารถแจง้ทางบริษทัฯ
ได ้**มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 )หมายเหตุ( : รายละเอยีดเพิ่มเตมิสามารถตดิต่อสอบถามเจ้าหน้าทีข่องบริษัท 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 
อายุ 05-11 ปี 

เดก็ไม่มีเตียง 
อายุ 02-04 ปี 

พกัห้องเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

11 - 16 เมษายน 2562 74,900.- 69,900.- 64,900.- 11,500.- 



 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
➢ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่าน เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์หรือค่ายานพาหนะอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ซ่ึงนอกเหนือจากที่ระบุไวต้ามรายการทวัร์  

➢ ค่าปรับ ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินก าหนดไว ้ 
➢ ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง  
➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่ นส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือท่านผูป้ระสงคจ์ะพ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนัหรือไป

ท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ที่เขา้เง่ือนไขที่จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ 
➢ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองอาหาร 

➢ เม่ือเจา้หน้าที่ของทางบริษทัฯ ไดย้นืยนัการเดินทางของกรุ๊ปต่อท่านแลว้  ทางเจา้หน้าที่จะน าส่งเอกสารเพื่อสอบถาม
ขอ้มูลดา้นอาหารและสุขภาพของท่านเพือ่น าเป็นขอ้มูลส าหรับการจดัเตรียมอาหารส าหรับท่านตลอดการเดินทาง โดย
กรุณาตอบกลบัล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

➢ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิอา้งอิงตามเอกสารที่ท่านไดร้ะบุไวเ้ท่านั้น ดงันั้นเพื่อประโยชน์ต่อตวัท่านเอง กรุณากรอก
ข้อมูลด้วยตัวเอง 

➢ กรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารจ าพวกซาชิมิ (ของดิบทุกประเภท)  นัน่รวมถึงท่านไม่สามารถทานของดิบที่
ไม่ปรุงสุกตามวฒันธรรมการรับประทานของชาวญี่ปุ่ นทุกชนิดไม่วา่จะเป็น ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ ฯลฯ หมึก หอย 
กุง้ หรืออ่ืนๆ โดยทางภตัตาคารจะเปล่ียนเป็นเมนูที่เป็นผกั , เตา้หู ้หรืออ่ืนๆ ทดแทนตามความเหมาะสม 

➢ ในกรณีที่ท่านไม่กรอกและน าส่งเอกสารดงักล่าวส่งคืนแก่ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิจดัเตรียมอาหารตาม
รายการทวัร์ปกติ หรือหากท่านขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายอาหารเม่ือเดินทางถึงญี่ปุ่ นแล้วอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
นอกเหนือจากรายการทัวร์   
 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  
➢ กรุณายนืยนัการเดินทางและช าระเงินมดัจ าขั้นต ่าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วนันบัจากวนัที่ท่านท าการจองกรณีไม่

เป็นไปตามก าหนด บริษทัฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
➢ ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย 45 วนัท าการ มิเช่นนั้นบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการ
เดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวนัหยดุต่อเน่ือง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทวัร์เร็วกวา่ที่ก  าหนดไวข้า้งตน้ 
 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
➢ หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั ท  าการหรือก่อนหนา้นั้น  
➢ หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเน่ือง ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น  



➢ หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่
เกิดค่าใชจ่้ายขึ้นจริง เน่ืองจากทางบริษทั ฯ มีค่าใชจ่้ายที่ไดช้ าระล่วงหนา้ไปแลว้  

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคญั จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด หากไม่ไดป้ฏิบติั
ตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ไดร้ะบุไว ้
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
➢ อัตราค่าบริการคิดค  านวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง  

➢ บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน 
ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน
อาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง 
หรือ มีส่วนตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

➢ หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน
ทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ไกด์รวมถึงทางคณะทวัร์ท่านอ่ืน ๆ จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ  

➢ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคน
เขา้เมืองเท่านัน่  

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน      
ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

➢ บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหาย
ของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

➢ ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถ
น ามาขอคืนเงินได ้ 

➢ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนก าหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ไม่ครบตามที่
ก  าหนดไว ้ 



➢ ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่าน
จะขอคืนค่าบริการไม่ได ้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะ
ยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 
เง่ือนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ 
➢ ผู้ เดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อ
ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

➢ ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวงั บริษทัฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ  หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ  ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมี
สาเหตุมาจากผูเ้ดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่
พึงพอใจของผูเ้ดินทางที่เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของ
ประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
 

ค าแนะน าและข้อควรระวังในการเดินทาง 
➢ ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวส าคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
➢ ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นที่ปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยูเ่สมอ ตลอดระยะเวลา

การเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
➢ อุบติัเหตุเป็นส่ิงที่ไม่ทราบล่วงหนา้ และ สามารถเกิดขึ้นไดทุ้กวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจ

ต่อค าเตือนของไกด ์หวัหนา้ทวัร์ ท่องเที่ยวอยา่งระมดัระวงัและไม่ประมาท 
➢ การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา 

และความพงึพอใจ อยา่งถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิใน
การจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 

➢  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะ
สามารถติดต่อกนัได ้ 

➢ ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิม่เติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเหมาะสม
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 
 


